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5. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição;
OBS.: Os alunos deverão preencher a ficha de inscrição usando o nome completo conforme documento de
identificação (informação fundamental para constar no relatório de frequência on line, e certificação).
OBS: Não há necessidade de procedimento de matrícula, todos os inscritos que estiverem dentro do público alvo
serão matriculados automaticamente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. A inscrição do candidato importará conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2. Os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deverão observar as normas contidas na Portaria
Conjunta nº 01/2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1
(destacando-se o § 2º que diz o seguinte: “§ 2º – No caso do servidor inscrever-se em cursos na Escola Paulista da
Magistratura e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 75%, ficará impedido de participar de outros
cursos gratuitamente, pelo prazo de um ano”). Nota da Secretaria: excepcionalmente neste curso, a frequência deverá
ser igual a 100%.

3. Os alunos inscritos/matriculados deverão acessar a palestra no seguinte endereço eletrônico: http://www.nucleomedia.
com.br/tjsp-cij

4. Os inscritos/matriculados receberão senha de acesso à aula on-line, que, caso necessário, poderá ser recuperada no
ícone “esqueci minha senha”, localizado dentro da própria tela de transmissão. A senha será novamente encaminhada ao seu
e-mail de contato (login).
Observação: Os alunos inscritos/matriculados terão duas senhas diferentes: uma para acesso à sala de alunos e outra para
acesso aos vídeos. A senha de acesso à sala de alunos não poderá ser utilizada para acesso ao vídeo.

5. Também em relação ao envio de login e senha de acesso às aulas, os alunos inscritos/matriculados deverão observar
que o assunto do e-mail remetente será, salvo alteração posterior à publicação deste edital, o seguinte: Bro@dneeds &
NucleoMedi@ - 1CMIR – Dados de Acesso.

6. Os alunos inscritos/matriculados só terão computada a frequência se assistirem integralmente à aula em tempo real, ou
dentro do período de 05 (cinco) dias corridos, a contar do envio do comunicado de que a aula está disponível na central de
vídeos da EPM.

7. Os alunos inscritos/matriculados desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para aqueles que
acessarem o curso através de smartphones e/ou tablets.

8. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao
superior imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde), 587 (saída
antecipada) e 588 (ausência).

MAIORES INFORMAÇÕES:
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio da DAIJ 2.3 –
Serviço de Eventos e Integração – daij2.3@tjsp.jus.br

REALIZAÇÃO
- Escola Paulista da Magistratura - EPM
- Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – CIJ

EDITAL
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA, comunica que estão abertas as inscrições e matrículas para o Curso “COAF –
Notários e Registradores no combate ao crime - Aspectos práticos, problemas mais comuns – repensando estratégias”,
sob a coordenação do Desembargador Marcelo Martins Berthe e da Juíza de Direito Tânia Mara Ahualli, a ser realizado pela
plataforma Microsoft Teams e transmitido na Central de Vídeos da EPM, entre os dias 26 a 28 de abril de 2021, das 09:30
às 12:30 horas.
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PROGRAMAÇÃO:

Abertura solene:

1º DIA
26 de abril - segunda-feira

09h30

10h00

10h40

Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Ministra do Superior Tribunal de Justiça e
Corregedora Nacional de Justiça
Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira – Corregedor Geral da Justiça do Estado do
Maranhão
Desembargador Luis Francisco Aguilar Cortez – Desembargador Diretor da Escola Paulista da
Magistratura
Combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento de atividades terroristas. Doutor Ricardo Liáo – Presidente do COAF
Política de estado – a criação do COAF
e seus objetivos.
O COAF e as atividades notariais e
registrais – o advento do Provimento
88/2019 da CN-CNJ. Problemas e
soluções.

Doutor Jorsenildo Dourado Nascimento – Juiz do
TJAM

Doutora Madalena Teixeira - Conselheira do Instituto
dos Registros e Notariado (INR)

11h30

A experiência internacional do
combate à lavagem de dinheiro.

12h30

Encerramento

09h30

O Provimento 88/2019 – aspectos
gerais – problemas mais comuns.

Doutor Rafael Brum Miron - Procurador da República
em Curitiba – PR e Coordenador Criminal do MPF no
Estado do Paraná

10h20

COAF e os tabeliados brasileiros.

Doutora Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros Presidente do CNB

11h00

COAF e os protestadores brasileiros.

Doutor Mário de Carvalho Camargo Neto –
Protestados na Comarca de Santo André

11h40

COAF e os Registradores de Imóveis
do Brasil

Doutor Jordan Fabrício Martins - Registrador
Imobiliário e Presidente do IRIB.

12h30

Encerramento

09h30

COAF e o RTDPJ

Doutor Rainey Barbosa Alves Marinho - Presidente do
IRTDPJ-Brasil

Prospectando o futuro. Inteligência
Artificial e Machine Learning como
apoio de notários e registradores. ONR
e Centrais notariais e de Protesto

Professor Marco Almada - Pesquisador em IA & law
(European University Institute)

3º DIA
28 de abril - quarta-feira

2º DIA
27 de abril - terça-feira

Doutor Eduardo Martinez - Registrador da Espanha

10h20

Debatedor: Doutor Flauzilino Araújo dos Santos ONR, CNB e RTDPJ
Doutor Luciano Dias Bicalho Camargos – Registrador
em MG e Vice-Presidente do IRIB pelo estado de MG.

11h20

Laboratório de debates – problemas
mais comuns e soluções.

Representante do CNB
Representante do RTDPJ
Representante do IEPTB

12h30

Encerramento

PÚBLICO ALVO: Magistrados e profissionais do direito, notadamente aqueles ligados à atividade extrajudicial
CURSO GRATUITO
VAGAS OFERECIDAS: 700 (setecentas) vagas na modalidade à distância, a ser realizado pela plataforma Microsoft
Teams e transmitido na Central de Vídeos da EPM (os alunos matriculados receberão as credenciais (login e senha) para
acessar o curso na Central de Vídeos da EPM.
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Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que contarem com frequência integral (para obtenção de
presença o aluno deve assistir integralmente à aula em tempo real ou dentro do período de 05 (cinco) dias corridos, a contar
do envio do comunicado de que aula está disponível na central de vídeos da EPM).
PERÍODO DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS – 25 de março a 18 de abril de 2021 ou até o preenchimento das vagas.
Para se inscrever, os interessados deverão:
1. Acessar o menu “Inscrições” no site da EPM (www.epm.tjsp.jus.br), clicar em “Acessar Novo SIGE”, localizar o Curso
“COAF – Notários e Registradores no combate ao crime - Aspectos práticos, problemas mais comuns – repensando
estratégias” clicar em “Realizar Login”;
2. Funcionários e Magistrados do TJSP: deverão escolher entrar com seu e-mail institucional do TJSP e seguir as instruções
indicadas nas telas;
Observação: Magistrados do TJSP e servidores do TJSP que se inscreverem com usuário e senha de seu e-mail institucional
serão matriculados automaticamente, não havendo necessidade de enviar documentação ou qualquer outro tipo de procedimento
de matrícula.
3. Magistrados Inativos do TJSP: orientação específica;
4. Demais categorias/interessados: clicar em “Inscreva-se agora”: informar o endereço de e-mail e clicar em “Enviar código
de verificação” (o remetente virá como “Microsoft em nome do SHARED_PROD_B2C”). Na sequência:
- Inserir o código recebido por e-mail no campo “Código de verificação” e clicar em “Verificar de código”;
- Criar “Nova Senha”, “Confirmar a Nova Senha” e preencher “Nome para Exibição”, clicar em “CRIAR”;
- Inscrição - Selecionar a modalidade “à distância”; clicar em “Realizar Inscrição”;
- Cadastrar Perfil: preencher as informações e após clicar em “Cadastrar”;
- Clicar em “Declaro que li e estou de acordo com o edital do curso”;
- Clicar em “Finalizar Inscrição”.
5. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição;
OBS.: Os alunos deverão preencher a ficha de inscrição usando o nome completo conforme documento de identificação
(informação fundamental para constar no relatório de frequência on line, boletos, se o caso, e certificação).
MATRÍCULAS: PERÍODO DE MATRÍCULAS – 25 de março a 18 de abril de 2021.
Magistrados do TJSP e servidores do TJSP que se inscreverem com usuário e senha de seu e-mail institucional serão
matriculados automaticamente. Favor verificar o recebimento do e-mail de confirmação de matrícula.
Os inscritos cuja matrícula esteja condicionada ao envio de documentação (conforme relação de categorias abaixo) devem
observar rigorosamente o período de matrículas (de 25 de março a 18 de abril de 2021).
O aluno deverá enviar as cópias digitalizadas dos documentos abaixo relacionados para o e-mail epmcursosrapidos@
tjsp.jus.br, especificando o nome do curso no assunto da mensagem até o dia 18/04/2021, impreterivelmente. Não serão
aceitos documentos enviados após esta data.
5- OS DOCUMENTOS ENVIADOS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SER
CONVERTIDOS EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF.
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA:
Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Não há necessidade de apresentação de documentos;
Magistrados do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo - Cópia simples da carteira funcional (CPF e RG, se
não constarem na carteira);
Membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores da Fazenda: cópia simples da carteira funcional
(CPF e RG, se não constarem na carteira);
Funcionários e Assistentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Não há necessidade de apresentação de
documentos;
Funcionários do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo: cópia simples da carteira funcional (CPF e RG, se
não constarem na carteira);
Estagiários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: cópia simples do contrato de estágio celebrado diretamente
com o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e de documento de identificação com foto;
Funcionários Inativos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São
Paulo: cópia simples (frente e verso) da carteira funcional de aposentado emitida pelo setor de cadastro (CPF e RG, se não
constarem na carteira ou da declaração);
Magistrados de outros Tribunais: cópia simples da carteira funcional (CPF e RG, se não constarem na carteira);
Notários, Registradores, prepostos das serventias extrajudiciais: cópia simples de documento de identificação (CPF e
RG) e de documento que demonstre sua vinculação ao serviço extrajudicial;
Advogados: cópia simples da carteira da OAB.
Obs. 1: Em caso de alteração de nome decorrente de casamento ou divórcio, ainda não constante na cédula de
identidade, deverá ser apresentada cópia simples da certidão.
Obs. 2: Os inscritos que não apresentarem toda a documentação exigida não terão a efetivação de sua matrícula.
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Obs. 3: Em casos atípicos, documentação adicional poderá ser exigida a critério da Secretaria da EPM.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do candidato importará conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta
nº 01/2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1 (destacando-se
o § 2º que diz o seguinte: “§ 2º – No caso do servidor inscrever-se em cursos na Escola Paulista da Magistratura e não
obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 75%, ficará impedido de participar de outros cursos gratuitamente,
pelo prazo de um ano”). Nota da secretaria: neste curso, excepcionalmente, será exigida a frequência de 100%.
3. A não entrega ou não envio da documentação exigida dentro do prazo estipulado para matrículas (período de matrículas:
entre os dias 25 de março e 19 de abril de 2021) implicará o cancelamento da vaga.
4. Documentos enviados para outros endereços eletrônicos ou fora (antes ou depois) do período de matrículas (entre os
dias 25 de março e 19 de abril de 2021) serão desconsiderados e o inscrito não terá a sua matrícula efetuada (observando que
o e-mail correto do curso para envio de documentos de matrícula é o seguinte: epmcursosrapidos@tjsp.jus.br)
5. Após a efetivação da matrícula, o aluno receberá, oportunamente, mensagem de confirmação de matrícula no e-mail
informado na ficha de inscrição, até o dia 25 de abril de 2021 (às 23h59).
6. Os matriculados deverão aguardar o login e senha de acesso às aulas, que serão enviados para o e-mail informado na
ficha de inscrição até o dia 25 de abril de 2021 (às 23h59).
7. Os alunos matriculados deverão acessar a palestra na “Central de Vídeos” do site da EPM, ou diretamente no seguinte
endereço eletrônico: http://www.nucleomedia.com.br/tjsp-epm
8. A senha de acesso às aulas on-line, caso necessário, poderá ser recuperada no ícone “esqueci minha senha”, localizado
dentro da própria tela de transmissão. A senha será novamente encaminhada ao seu e-mail de contato (login).
9. Também em relação ao envio de login e senha de acesso às aulas, os alunos matriculados deverão observar que o
assunto do email remetente será, salvo alteração posterior à publicação deste edital, o seguinte: Bro@dneeds & NucleoMedi@
- 1COAF – Dados de Acesso.
10. Os alunos só terão computada a frequência se assistirem integralmente à aula em tempo real ou dentro do período
de 05 (cinco) dias corridos, a contar do envio do comunicado de que aula está disponível na central de vídeos da EPM.
11. Os alunos inscritos na modalidade à distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para
aqueles que acessarem o curso através de smartphones e/ou tablets.
12. A inscrição não garante a vaga e somente após o envio dos documentos pertinentes o aluno terá sua matrícula efetivada.
A matrícula será efetivada por ordem cronológica de envio de documentos e respeitando o número de vagas disponibilizadas:
700 (setecentas) para a modalidade à distância, apenas.
13. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao
superior imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde), 587 (saída
antecipada) e 588 (ausência).

EDITAL
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA e a COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO comunicam que estão abertas as inscrições para a palestra “Da Criança aos Deuses”,
sob a coordenação dos Desembargadores Reinaldo Cintra Torres de Carvalho e Antonio Carlos Malheiros (‘in memoriam’) e do
Juiz de Direito Paulo Roberto Fadigas Cesar. O evento será realizado pela plataforma Microsoft Teams e transmitido na Central
de Vídeos da Coordenadoria da Infância e da Juventude - CIJ, no dia 30 de abril de 2021.

PROGRAMAÇÃO:
DATA

TEMA

PALESTRANTE

30.04.2021

Da Criança aos Laucia Amerina
Deuses
Santos Neri

30.04.2021

Da Criança aos Sandra
Deuses
Rodrigues

BREVE CURRÍCULO
Psicóloga Clínica Judiciária, trabalhou nos Fóruns Regionais do Tatuapé e de
Santana; Especialista em Psicologia Junguiana, Linguagem do Corpo e Assessoria
Parlamentar e Capacitação Política; Autora do livro “Desvelando a Adoção, Quem,
Quando e Como?”
Psicóloga formada pela USP, com especialização em Psicologia Junguiana,
Transdisciplinaridade com ênfase em Liderança e Jogos Cooperativos. Psicoterapeuta
e Coach (ICC e Holos). Diretora da FC & INTEGRARE Consultoria, atuando em
treinamento e desenvolvimento em empresas.
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